
Art. 41 vragen, betreft: Wijkbus Oss

Oss, 23 november 2021

Geacht college,

De Wijkbus heeft in 2017 een aantal taken van Arriva overgenomen om het in bedrijf 
houden van een groot aantal bushaltes in Oss te waarborgen. Sindsdien is het aantal 
passagiers dat van de Wijkbus gebruikt maakt flink gegroeid naar 8.500 mensen per jaar. 
Niet alleen is de Wijkbus een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van Oss en de 
mobiliteit van met name senioren, het initiatief heeft ook een belangrijke sociale 
component. Uit onderzoek (enquête 2015) is namelijk gebleken dat de Wijkbus een 
uitstekend middel is bij de bestrijding van eenzaamheid onder senioren. Zo maakt de bus 
het voor mensen die slecht ter been zijn mogelijk om toch te gaan winkelen en maken veel
mensen ook ritjes om er even op uit te gaan en sociaal contact te hebben. De SP vindt het
dus van groot belang dat de Wijkbus goed blijft functioneren.

Door bouwwerkzaamheden op het Walkwartier moet halte Carmelietenstraat uitwijken 
naar de Oostwal. De aangewezen plek voor de nieuwe halte is naast uitzendbureau 
Adecco. De Wijkbus heeft bij het gemeentebestuur een voorstel ingediend om de nieuwe 
halte in plaats daarvan aan de overkant van de straat te plaatsen, nabij Orient Garden. 
Voordeel daarvan is dat het veiliger is – senioren hoeven dan niet de drukke en gevaarlijke
Oostwal over te steken – en dat het dichter bij het centrum is, waardoor dat beter 
bereikbaar is voor mensen die slecht ter been zijn. Vooralsnog is er geen reactie gekomen
op dit voorstel.

Ook is er een aantal ongebruikte abri bushokjes, zoals bij Bernhoven en op de 
Staringstraat, die mogelijk verplaatst kunnen worden naar andere haltes waar ze beter van
dienst zouden zijn. Daarom stelt de SP de volgende vragen:

1) Is het Osse gemeentebestuur het met de SP eens dat de Wijkbus van groot belang als
sociale pijler en als essentiële vorm van vervoer in Oss?

2) Is het gemeentebestuur het met de SP eens dat het de verkeersveiligheid ten goede
komt als de nieuwe halte niet aan de oostkant, maar aan de westkant van de Oostwal
wordt gezet, zodat passagiers van de Wijkbus niet onnodig de drukke Oostwal hoeven
over te steken?

3) Heeft u al reactie gegeven op het voorstel van de Wijkbus om de nieuwe halte te
verplaatsen naar overkant van de Oostwal? Zo ja: wat heeft het gemeentebestuur
toegezegd? Zo nee: wanneer en hoe gaat het gemeentebestuur reageren?

4) Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het verplaatsen van een aantal ongebruikte
abri bushokjes in Oss naar bushaltes waar ze beter van pas zouden komen?

De SP ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
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